
 
           Stockholm 8 november 2022 
 
Meltron får en ny distributör i Sverige 

Meltron kan idag presentera Let it Light som ny distributör i Sverige. 

Let it Light är en ledande leverantör av arkitektonisk och kommersiell belysning i Sverige. De 
erbjuder belysningslösningar för alla behov, alltifrån enkla till komplexa installationer med 
produkter från noga utvalda leverantörer. Let it Light blir nu än mer komplett som 
belysningsleverantör för att säkerställa rätt belysning för detaljhandel, transport, hotell, 
sjukvård, industri, sport- och utomhusanläggningar samt bostadsapplikationer. Let it Light är 
väl etablerat på svenska marknaden och företaget har en lång och gedigen erfarenhet inom 
belysningsbranschen. 

- Vi har saknat ett företag som kan stärka vår industriella portfölj, då behovet av hårda 
krav i specifikationerna blir allt viktigare. Att vi nu kan erbjuda Meltrons sortiment av 
unika produkter med fokus på ljusspridning och optisk prestanda gör att vi kan 
offerera skarpare och anpassade belysningslösningar till våra kunder, säger Jan 
Vigermyr, Produkt- och Marknadsansvarig på Let it Light. 
 

- EU har förbjudit kvicksilver i belysning, som träder i kraft under 2023.  Som ett 
resultat av detta kommer det att bytas ca 17 miljoner belysningsarmaturer de 
kommande 5 åren i Sverige. Detta innebär självklart stora volymökningar inom 
belysningsbranschen i sin helhet.  Meltron kommer att tillföra spännande produkter 
och ge oss möjlighet för ökad försäljning. Vi kan därigenom bredda vår bearbetning 
och offerera inom nya segment och samtidigt arbeta med en tillverkare i närområdet 
för att säkerställa bättre leveranssäkerhet, säger Michael Eriksson, VD på Let it Light. 
 

- Att kunna presentera Let it Light som distributör är ett kvitto på att vår teknik 
och våra produkter värdesätts och kan skapa mervärde. Let it Light kommer att vara 
en perfekt distributör, som besitter gedigen kunskap och nätverk inom 
belysningsbranschen och som vet hur marknaden fungerar. Meltrons produkter 
karaktäriseras av mycket goda optiska prestanda och ljusspridning, vilket ger 
effektiva lösningar för våra kunder, säger Stefan Kåla, VD för Meltron. 
 

Samarbetet med Let it Light har redan påbörjats och kommer att utvecklas och fördjupas 
under den närmaste tiden. 

 

 

 



Om Meltron – “More than Just Light” 
Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av 
elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. “More than Just Light” betyder 
energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och 
hälsa.  Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom 
infrastruktur, industri och logistik.  

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.  

För ytterligare information kontakta: 
Stefan Kåla, VD, Meltron AB; +358 50 410 7802; stefan.kala@meltron.fi 

Meltron AB (publ) 
Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm.  
Org. nr: 556988-9834.  
 
Läs mer på www.meltron.com  
                     

 


